Obvestila za medija

Tekmovanje Drivers’ Fuel Challenge se začenja
Volvo Trucks tudi letos organizira Drivers’ Fuel Challenge, tekmovanje v učinkoviti
vožnji. Njegov namen je poudariti pomembnost načina vožnje za ustvarjanje
pomembnih prihrankov in varovanje okolja ter vlogo voznika pri prihranku goriva.
Tekmovanja bodo potekala v državah srednje in vzhodne Evrope od marca do julija
2013, regionalno finalno tekmovanje pa bo na Hrvaškem. Na finalu bo razglašen
zmagovalec tekmovanja Drivers’ Fuel Challenge 2013, ki bo osvojil popolnoma nov
osebni avtomobil Volvo V40.

Podjetje Volvo Trucks je osredotočeno na varčno ravnanje z gorivom, ki prinaša
prihranek in omogoča varovanje okolja. Podjetje nenehno razvija nove proizvode in
storitve, da bi svojim strankam pomagalo prihraniti gorivo. A čeprav je vozilo tehnološko
napredno, je najpomembnejši dejavnik učinkovite vožnje voznik.
Da bi poudaril pomembnost voznika kot najpomembnejšega dejavnika pri zmanjšanju
porabe goriva in s tem tudi izpustov CO2, podjetje Volvo Trucks v regiji srednje in
vzhodne Evrope tudi letos organizira Drivers' Fuel Challenge, tekmovanje v učinkoviti
vožnji.
Tekmovanje, na katerem se je lani zbralo 1600 udeležencev, se začenja za letošnje
tekmovalce - profesionalne voznike tovornjakov, ki želijo pokazati, kako varčno znajo
voziti.
Organizatorji predvidevajo, da bo letos število udeležencev preseglo večkratnik
impresivne številke iz leta 2012.
»Lansko leto smo opazili veliko navdušenje na trgih, ki so sodelovali na lanskoletnem
tekmovanju. To kaže, da obstaja veliko zanimanje za učinkovito vožnjo, ne samo pri
voznikih, ampak tudi pri prevoznih podjetjih, ki jih ti predstavljajo,« pravi Andreas
Wahlgren, direktor marketinga in komunikacije pri Volvo Group Trucks za trge srednje
in vzhodne Evrope ter vodja projekta tekmovanja. »Učinkovita vožnja prinaša rezultate zmanjšanje izpustov CO2 in boljši izkoristek goriva,« še navaja.

V obdobju od marca do julija 2013 se bo odvijal niz lokalnih kvalifikacijskih tekmovanj
v državah srednje in vzhodne Evrope*, tudi na Hrvaškem. Po zaključku lokalnih
kvalifikacijskih tekmovanj bomo dobili zmagovalce na nivoju posameznih držav.
V oktobru se bodo vsi zmagovalci v učinkoviti vožnji na državnem nivoju zbrali na
velikem zaključnem tekmovanju Drivers' Fuel Challenge 2013, ki bo tokrat potekalo v
Opatiji na Hrvaškem. Na tekmovalni stezi Grobnik bodo vozniki pokazali svoje veščine
in se pomerili za naslov prvaka tekmovanja Drivers' Fuel Challenge leta 2013, ki ga
organizira podjetje Volvo Trucks v regiji srednje in vzhodne Evrope, ter za glavno
nagrado - popolnoma nov osebni avtomobil Volvo V40.
Nagrade čakajo tudi lastnike prevoznih podjetij, katerih vozniki bodo na zaključnem
tekmovanju na Hrvaškem osvojili prva tri mesta.
Na lokalnih kvalifikacijskih tekmovanjih in na velikem zaključnem tekmovanju bodo
tekmovalci vozili popolnoma nov Volvo FH - tovornjak, ki postavlja nove svetovne
standarde pri prevozu na velike razdalje glede prihranka goriva, lahkotnosti upravljanja
in zanesljivosti.
Več informacij o tekmovanju, pravila, podroben program, razpored in postopek prijave
lahko najdete na: www.volvotrucks.si
* Države v regiji srednje in vzhodne Evrope:
Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna gora, Češka republika, Estonija,
Hrvaška, Kosovo, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija,
Slovaška, Slovenija in Srbija.
Drivers' Fuel Challenge lokalna tekmovanja:
Ljubljana 11. 05. 2013.
Maribor 18. 05. 2013.
Drivers' Fuel Challenge lokalne nagrade:
Najboljši voznik

/

Najboljši lastnik:

1. LCD TV sprejemnik

/

Kupon v vrednosti 700 evrov

2. Volvov paket v vrednosti 250 evrov

/

Kupon v vrednosti 400 evrov

3. Volvov paket v vrednosti 150 evrov

/

Kupon v vrednosti 200 evrov

Drivers' Fuel Challenge dejstva
(tekmovanje v učinkoviti vožnji v organizaciji podjetja Volvo Trucks)
Mednarodno tekmovanje Drivers' Fuel Challenge, na katerem profesionalni vozniki
tovornjakov tekmujejo v učinkoviti vožnji, je podjetje Volvo Trucks prvič organiziralo
leta 2011. Glavni cilj je poudarjanje pomembnosti vloge voznika pri varčevanju goriva.
Dejavnost, ki je bila organizirana kot mednarodni dogodek, se je pokazala za uspešno in
je pritegnila ogromno pozornost, še posebej v regiji srednje in vzhodne Evrope, kjer je
tekmovanje postalo letni dogodek.
15. april 2013

Za podrobnejše informacije se obrnite na:
Lidija Supek, telefon: +385 1 3867672, e-pošta lidija.supek@volvo.com
Film o kakovosti različnih proizvodnih obratov in proizvodnih skupin Volvo Group si je
mogoče ogledati na spletni strani http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Na
računalnik si lahko naložite slike v formatu MPEG2 ali jih naročite na kaseti formata Beta
SP. Registracija in film sta za medije brezplačna.
Podjetje Volvo Trucks poklicnim in poslovnim uporabnikom omogoča popolne transportne
rešitve. Podjetje ponuja popolno paleto srednje težkih in težkih tovornjakov in ima močno
globalno mrežo 3.000 servisov v več kot 140 državah. Podjetje Volvo Trucks je član
skupine Volvo Group, enega izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev tovornjakov,
avtobusov in gradbene mehanizacije, pogonskih sistemov za pomorsko in industrijsko
uporabo, sestavnih delov in storitev za letala. Skupina zagotavlja tudi storitve financiranja
in servisiranja. Temeljne vrednote Volva so varnost, kakovost in skrb za okolje.
Film TV-kakovosti o različnih proizvodnih obratih in proizvodov skupine Volvo Group si je mogoče ogledati na spletni
strani http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Na računalnik si lahko naložite slike v formatu MPEG2 ali jih naročite
na kaseti formata Beta SP. Registracija in film sta brezplačna za medije.
Slike so na voljo v zbirki slik Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Podjetje Volvo Trucks omogoča popolne transportne rešitve poklicnim in poslovnim uporabnikom. Podjetje ponuja
popolno paleto srednjih in težkih tovornjakov ter ima močno globalno mrežo 3000 servisov v več kakor 140 državah.
Tovornjake Volvo sestavljajo v 16 državah po vsem svetu. Leta 2012 so kupci po svetu dobili več kot 105.000 Volvovih
tovornjakov. Podjetje Volvo Trucks je član skupine Volvo Group, enega vodilnih svetovnih proizvajalcev tovornjakov,
avtobusov in gradbene mehanizacije ter pogonskih sistemov za pomorsko in industrijsko uporabo. Skupina zagotavlja
tudi storitve financiranja in servisiranja. Volvovo delovanje temelji na osrednjih vrednotah kakovosti, varnosti in skrbi za
okolje.

